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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 كلمة عميد الكلية 

 
 

كلية هندسة دأبت 
ومناااااااااااا  اإللكترونياااااااااااا   

تأسيساااااااااب  أ  تساااااااااا ب  
ماااااا   الركاااااات وا  تكاااااا   
والري دية الكلي   المتقدمة 

قاد . فلالعراق والمنطقةفي 
خطاااااات الكليااااااة خطاااااا ا  
سريعة وكبيرة من  إنش ئب  
وحتااااااال هااااااا   الل  اااااااة. 

إنشاااا ق ام ساااا    ماااات  فق
خططباا  الدساسااية وفاا  المعاا سير وامسااف الدوليااة فااي التعلاايم ووضاا  وتصااميم من هاباا  العلميااة 

ماا ل العلا   البندسي ببدف ال ص ل الل مخرج   تعليمية متميزة م  المبندساي  والبا حني  فاي 
االلتازا  ما   قدسة علل المن فسة والري دة في مستقبلبم المبني وال ظيفيلب  الالبندسية وتطبيق تب  

والبيةاة  ب ومنتسابي تبا تا فير بيةاة عمال من سابة لطلب.وتعمل الكلية علال   لا دة والسل ك المبني
معي ما  حرياة إباداق الارأل والارأل التدسيسية م  االلتزا    لقيم المبنية الع لية الخ صة   ل ر  الاا 

 اآلخر والسخ ق في تب دل المعل م  .
كم  لم تنسل الكلية دوسه  في تط ير  دسا  المبندسي  م  خالل إ  مة دوسا  هندسية 
تخصصية كم    مت الكلية  فتح دساس   علي  في أغلت ا س مب  العلمية الستكم ل برن مج التط ير 

 الب ث العلمي وسفد الماتم   ك ادس هندسية متقدمة.  العلمي والفكرل وتعزيز ج نت
امك ديمي الدولي م  هيةة االعتم د االك ديمي للبرامج  االعتم دل ص ل علل وتسعل الكلية ل
سعي  لضم   ج دة مخرج   ام س   العلمية وبراماب  المختلفة لامي   ABET البندسية والتقنية

 ك   أدائب  وف  المع سير الع لمية. يبراماب  ول
 

 عميد كلية هندسة االلكرتونياتو.  
 أ.م.د. حممد حازم يونس اجلماس
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 نبذة عن كلية هندسة االلكرتونيات:
كلية هندسة االلكتروني   هي إحدى كلي   ج معة الم صل 

 م جت اممر ال زاسل المر م   2002التخصصية تأسست ع   
التعليم الص دس م  وزاسة  24/6/2002في  4130س/19

الع لي والب ث العلمي والق ضي   ست داث كلية هندسة ث نية في 
ج معة الم صل والمبلغ إلين   م جت اممر الا معي ذل العدد 

 .7/7/2002في  11/1/1389
و د تم نقل الكلية ومالكب  الل ج معة نين ى  م جت االمر 

الص دس م  وزاسة التعليم  10/3/2014في  301ال زاسل المر م 
لع لي والب ث العلمي/ الدائرة الق ن نية واالداسية والمبلغ الين  ا

 20/3/2014في  1/8/6420 م جت االمر الا معي ذل العدد 
 تضم الكلية أسبعة أ س   علمية هي 

 هندسة ال  س ب والمعل م تية 
   هندسة االتص ال 
  هندسة اإللكترونيك 
  هندسة الن م والسيطرة 
   ادس علمية م  حملة شب دة تبدف الكلية إلل إعداد ك

البك ل سي س عل   هندسة كل حست تخصصه ببدف 
جعل الك دس البندسي في حقل العمل أكنر تخصصً  وله 
القدسة علل الت اصل م  الن سة التكن ل جية ال  صلة في 
التخصص   العلمية الد يقة. مدة الدساسة أسبعة سن ا  

  ويبدأ التخصص في السنة امولل.
  العلمية شب دة الدساس   العلي   ام س  اغلت ك لك تمنح

 )الم جستير( .
    ي تض  ال ر  الا معي بن ية كلية هندسة االلكتروني

التي تق  في الا نت الشم لي الغربي م  ال ر  الا معي 
 وحست المخطط الت لي.
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 ملعب جامعة الموصل

 بوابة الملعب

 قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية
 االتصاالتقسم هندسة 

 عمادة الكلية قسم هندسة اإللكترونيك
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تقد  الكلية خدم   للماتم  منب  ع  طري  االستش سا  البندسية والتع و  م  دوائر الدولة 
( ABET) تسير الكلية ح لي  لل ص ل علل اعتم دية م  خالل تطبي  برامج الا دةامخرى. 
 العلمية .

 و د خطت الكلية خط ا  ج دة لتط ير العملية التدسيسية وت قي  سس لتب  وأهدافب  وكم  سلي:
 

يسمل   إلداسة  العمل علل ت سي  دائرة الت ثي  وامسشفة واالعتم د التدسياي علل م  .1
س اق التي يخص االلكترونية م  خالل إع دة هيكلية الكنير م  امعم ل والسي     اإلداسية 

 البيةة التدسيسية أو الك دس اإلداسل والفني.
تط ير فلسفة التدسيسي الا معي لي اكت م  تنتباه الا مع   اموسبية واممريكية وبك فة  .2

المف صل وأداق االمت  ن   وتقييم علمية المن هج الدساسية م  تط ير أس ليت ت قي  أهداف 
مية لتقييم أداق كل منتست م  الكلية وب لرج ع أيض  الكلية   ستخدا  أن مة الا دة الع ل

 للتا سب التي خ ضتب  الا مع   العربية واإل ليمية في المنطقة.
ولت قي  الفقرتي  أعال  خطت الكلية خط ا  ج دة متمنلة في تبيةة الكي ن   الم دية  .3

اسل كل حست الضروسية وعقد الندوا  واالجتم ع   لتنقيف الك دس التدسيسي والفني واإلد
 اختص صه.
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 الكلية وأهداف  . رسالة.  رؤية 

 رؤية الكلية
الري دة والتميز في العل   البندسية التخصصية وت ظيف أمنل للم اسد في الب ث 

 .العلمي وخدمة الماتم 

 رسالة الكلية
لدساس   امولية والعلي  ، ا ت فير برامج هندسية تعليمية متخصصة ذا  تخصص د ي  التعليم: .1

وت فير بيةة تعليمية متميزة معترف بب    يث يمتلك خريا ه  خبرًة مبنيًة ع لية وتعليمً  هندسيً  
 أس سيً  تمكنبم في المس همة  فع لية لخدمة ماتمعبم وسف  مست ى وتقد  مبنتبم.

ت فير بيةة   نية ع لية المست ى   يث ستمك  أس ت تب  وب حن ه  وطالبب  م  القي    الب ث: .2
 ث في الما ال  البندسية امس سية والتطبيقية واالستكش فية ونشر وتطبي  المعرفة المت افرة   لب 

 والادسدة  م  يخد  الماتم  والمنطقة ويتف عل م  الع لم.
تط ير اإلمك ن   القي دية للمنتسبي  والطالب وزسع إمك ني   التعليم ال اتي واالستقراق  القي دة: .3

   يمتلك الم هبة في ما ل المبنة  ي دة الماتم   ص سة أمينه.واالستنت ج   يث ستمك  م
التف عل م  الماتم  واالنخراط في ما ل تط ير صن عة البلد والمؤسس    خدمة الماتم : .4

البندسية وال ل بدوس  سؤدل إلل التط ير االجتم عي واال تص دل للبلد م  خالل االستش سا  
 والتعليم المستمر والتزا  المش كل الصن عية كب  ث لتقديم ال ل ل لب .
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 أهداف الكلية   
 .   االلكترونيهندسة تخريج مبندسي  متخصصي  تخصص د ي  في عل    .1
 منح شب دا  علي  في تخصص   الكلية المختلفة وبم اصف   ع لية.  .2
إنت ج    ث علمية وتطبيقية في ما ال  اختص ص   أ س   الكلية لغرض حل المش كل الصن عية  .3

 والخدمية في الماتم . 
الماتم  م  خالل إ  مة  الندوا  والمؤتمرا  والتعليم المستمر  المش سكة الفع لة في نبضة وتقد  .4

  والتع  د م  الدوائر امخرى ل ل المشكال .
اعتم د منبج الت سي  المستمر لامي  الفع لي   وامنشطة لضم   ت قي  الرس لة وامهداف  .5

مع سير إت  د الا مع   ( واعتم د ABETالمعتمدة للكلي   البندسية وحست مع سير الا دة )برن مج 
 العربية )مؤسس تيً ( وبم  يخد  الرس لة والرؤى اإلستراتياية للا معة في ما ل ضم   الا دة.

 

5. 
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 :2019 - 2018للعام الدراسي  الكلية جملس

 عميد الكلية و.       حممد حازم اجلماس أ.م.د 

 .معاون العميد للشؤون العلمية            صدقي بكر ذنون    د 

 .معاون العميد للشؤون اإلدارية           يونس شريف داؤود  د 

 .رئيس قسم هندسة االتصاالت          يونس حممود عبوش أ.م.د 

 .واملعلوماتية رئيس قسم هندسة احلاسوب     عبد الباري رؤوف سليمان  أ.م.د 
 .رئيس قسم هندسة اإللكرتونيك            أمحد ذنون يونس    أ.م.د 
 .النظم والسيطرة رئيس قسم هندسة             ابراهيم خلف حممد د 

 .سيد مرعي             ممثل التدريسينيحسن خليل  أ.د 

 

 



                                              

10 

 

  



                                              

11 

 

 

 جملس ضمان اجلودة للكلية 
 يضم اجمللس كل من السادة :

 
 رئيسا عميد الكلية و. أ.م.د محمد حازم الجماس       .1

 عضوا   للشؤون العلميةمعاون العميد  د. صدقي بكر ذنون .2

 عضوا   معاون العميد للشؤون اإلدارية داودد. يونس شريف  .3

 عضوا   رئيس قسم هندسة االتصاالت أ.م.د. يونس محمود عبوش .4

 عضوا   رئيس قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية عبد الباري رؤوف سليمان    أ.م.د. .5

 عضوا   اإللكترونيك رئيس قسم هندسة أحمد ذنون يونس              أ.م.د. .6

 عضوا   رئيس قسم هندسة النظم والسيطرة خلف محمد             إبراهيمد.  .7

 عضوا   ممثل التدريسيين سيد مرعيحسن أ.د. خليل  .8

 عضوا   مدير شعبة ضمان الجودة م.م جمال محمود احمد .9
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 نوع املنصب االنفكاكتاريخ  تاريخ االستالم اسم العميد ت

1.  
 وك لة 25/5/2003 15/7/2002 أ.د. خليل حس  سيد مرعي

2.  
 وك لة 31/7/2006 26/5/2003 د.   سز خ سشيد م مد

3.  
 عميدو. 22/10/2010 1/8/2006 د. مصيت م مد ج سم

4.  
 وك لة 17/3/2010 23/10/2006 أ. .د.   سل شكر م م د

5.  
 أص لة 27/10/2012 17/3/2010 أ.د.   سل شكر م م د

6.  
 وك لة 14/1/2018 8/10/2012 أ. .د. خ لد خليل م مد

7.  
 عميدو. 7/10/2018 15/1/2018 د. مصيت م مد ج سم

8.  
 عميدو. ل د اال  7/10/2018 د. م مد ح ز  الام س

 

 :أمساء العمداء منذ تأسيس الكلية
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 ) املهام الواجبات( منشأت الكلية

 : تضم . عمادة الكلية 1

 أعماله:و يدير عميد الكلية 

 مكتب العميد (1)
 . القيام باإلعمال اإلدارية الخاصة بمتابعة أقسام الكلية والعمادة 
  يعتبر المكتب حلقة وصل مابين العمادة وأقسام ووحدات الكلية وكذلك مابين عمادة

الكلية ورئاسة جامعة نينوى ومع المديريات والدوائر خارج الجامعة وحسب 
 الصالحيات.

 ي وتفريقه.متابعة البريد اليوم 
 )توجيه وحدة األوراق والتنسيق معها في أعمال )الصادر والوارد 
 .متابعة البريد السري الخاص بمكتب العميد 
 

 وحدة أمانة مجلس الكلية (2)
 تهيئة الكتب والتعليمات التي يتم تحويلها من عميد الكلية 
 تعميم فقرات المجلس عل األعضاء 
  إلى أمانة مجلس الجامعة.طبع محاضر جلسات مجلس الكلية وإرسالها 
 استالم مصادقة محاضر المجلس من أمانة مجلس الجامعة 
 .تنفيذ الفقرات المتعلقة بمحضر الكلية والمصادقة عليها ومتابعتها 
 .متابعة وحفظ مجالس الكلية والتعليمات المتعلقة بأمانة المجلس 
 .أرشفة محاضر المجلس بشكل دوري ولكل سنة دراسية 
 

 والتدقيق الداخليشعبة الرقابة  (3)
 .تدقيق القوائم العائدة للمشرتايت كافة من قبل الصرف 
 .إجراء التدقيق للمشرتي والتوصيل إىل السجالت 
 .تدقيق مطابقة كشف البنك 
 .تدقيق مجيع ميزان املراجعة ومطابقته مع السجالت 
 تدقيق حتليل السلف واألماانت. 
  .ختم الوصوالت املعززة للصرف تالفيا للتكرار 
 .تدقيق صحة التبويب 
 .التأكد من جتنب احلك والشطب يف السجالت كافة 
 .التأكد من كون سند الصرف والقيود اليومية موقعة من قبل املنظم واحملاسب 
 متابعة الصكوك احملررة واملوقوفة. 
 .متابعة التامني على املوظفني املاليني وحسب التعليمات 
 ( للسيطرة عل16متابعة مسك سجل حماسبة ).ى املستندات الرمسية 
 . متابعة تسجيل كافة األرصدة النهائية املدورة الشهرية السابقة يف كافة السجالت 
  جرد الصندوق وبصورة دورية من قبل املدقق الداخلي للتأكد من صحة القبض والصرف وإيداع

 املوجود النقدي مع تدقيق سلفة املشرتايت.
  .متابعة عدم جتاوز التخصيصات أثناء الصرف 
  تللتعليماقيام املدقق بتثبيت رأيه على مستند الصرف يف حالة وجود صرف خمالف. 
 .االطالع على سجالت املخازن 
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 .تدقيق الرتحيالت ملستندات اإلدخال واإلخراج املخزين إىل السجالت املخزنية 
 ملخزنية.جرد عينة من املخازن ومطابقتها مع السجالت ا 
  مطابقة قوائم اجلرد مع السجالت ومالحظة الفروقات ومعاجلتها والتأكد من توقيع رئيس وأعضاء

 جلنة اجلرد واملطابقة.
   مالحظة هل هناك أجهزة مستخدمة أو فائضة أو موجودات أو مواد خمزنية مستهلكة أو أجهزة

 عاطلة ومتابعة ذلك.
 خزنية.متابعة إدخال سجالت املخزن والسيطرة امل 
   متابعة إدخال أية مادة مشرتاة أو واردة من أرصدة الكليات يف السجالت املختصة يف املخزن

 وتنظيم مستند خمزين بذلك. 
 .متابعة أجراء دور االستالم والتسليم بني مسؤويل املخازن 
 .التأكد من وجود مطافئ ابلقرب من املخازن واألماكن احلساسة وإجراء الفحص عليها 
  ضرورة مسك سجالت يف األقسام العلمية ومطابقتها مع الرمسيةمتابعة 
  إشعار األقسام بعدم إجراء أية مناقلة لألاثث واألجهزة مابني األقسام دون علم أمني املخزن لغرض

 السيطرة على املوجودات.
  .متابعة إمكان إجراء شطب املستهلكات بعد إجراء املوافقة على شطبها 
 املخزن بعملية اجلرد لسالمة عملية اجلرد. متابعة عدم تكليف أمني 
  تدقيق الرواتب ومقارنتها مع األوامر الصادرة ابلتعيني أو الرتفيع أو اإلحالة على التقاعد حسب

  التعليمات.
   .تدقيق املخصصات املمنوحة والتأكد من صحة االستحقاق 
 .التأكد من أن األشخاص الذين ينظمون الرواتب ال يقومون بتوزيعها  
 .متابعة قيام شعبة األفراد ابلتوقيع على قوائم الرواتب للتأكد من صحة املالك 
 .ًمتابعة استقطاعات الرواتب وإرساهلا إىل اجلهات املستفيدة شهراي 
 .متابعة اتريخ استحقاق صرف املخصصات والفروقات 
 .تدقيق استمارات بيان قيام الزوجية والوالدات قبل الصرف 
 كتبة والتعليم اجملاين.متابعة جرد كتب امل 
 .متابعة املطابقة مع السجالت والتحري عن املفروقات 
 .أخد عينة من الكتب ومطابقتها مع مع السجالت 
 .متابعة معاجلة الكتب الفائضة 
 . متابعة اإلعارة وعدم جتاوز املدة احملددة املقررة لإلعارة الكتب 
  الشطب أو الصيانة .متابعة اختاذ اإلجراء بشأن الكتب التالفة وإجرات 
 .متابعة دور االستالم والتسليم للمكتبات أو التعليم اجملاين أثناء النقل 
 . التأكد من مسك السجالت ابلسلف واألماانت 
 . التأكيد من تطبيق هيكل عمل التدريسيني والتعليمات 
 .تدقيق صرف أجور احملاضرات اإلضافية للمحاضرين الداخلية واخلارجية 
 ات تنفيذ امليزانية والصالحيات.متابعة تعليم 
 .متابعة تغري جلنة املشرتايت حسب التعليمات 
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 شعبة االعالم والعالقات العامة (4)

 .متابعة مجيع األعمال والفعاليات اليت حتدث ابلكلية واألقسام العلمية 
 .التنسيق مع األقسام العلمية وشعب الكلية لتوثيق األعمال والفعاليات املختلفة 
  جامعة نينوى حول الفعاليات اخلاصة ابلكلية  رائسة اإلعالم يفقسم العالقات و بني الكلية و التنسيق

 . يف اجملالتو  يف املوقع االلكرتوين ويف وسائل اإلعالم األخرى لغرض نشرها
  التنسيق مع وحدة االنرتنيت ملتابعة حتديث املعلومات والفعاليات واملستجدات واألخبار يف املوقع

 للكلية. االلكرتوين
 .متابعة وتنفيذ التعليمات الصادرة من قسم العالقات واإلعالم يف رائسة اجلامعة اخلاصة أبعمال الوحدة 
  رفد قسم العالقات واإلعالم ابملقاالت والتقارير اليت يتم إعدادها من قبل منتسيب الكلية لغرض

 نشرها.
  واألقسام على املوقع االلكرتوين اخلاص نشر النشاطات والفعاليات واألخبار اخلاصة ابلكلية

 ابلكلية وعلى مواقع التواصل املختلفة.
 
 
 
 
 
 
 
  

 الجامعة واألداءشعبة ضمان والجودة  (5)

حيث تم إدراجها ضمن خطة   ABETتسعى الكلية للحصول على شهادة ضمان الجودة 

من خالل العديد من  ABETلمدة خمس سنوات يتم من خاللها اعتماد برامج الجودة 

المحاور وقد قامت الكلية بالشروع مسبقا في هذا المجال تمثل بإجراء استبيان لكافة الطلبة 

 .وكذلك إجراء استبيان للطلبة الخريجين كما تم اعتماد استمارات خاصة باستبيان التدريسيين

الثالثة و فق متطلبات منظمة اليونسكو إلى  لألقسامتم إرسال التقارير التقييم الذاتي 

 الوزارة باللغة العربية و االنكليزية لغرض المراجعة و  التقييم.

بالعمل وفق المعايير الخاصة التحاد الجامعات العربية و حسب توجيهات  كما تقوم الكلية

وواجبات شعبة ادناه مهام  الوزارة حيث تم إعداد لتقارير الخاصة للكلية وفق تلك المعايير.

 ضمان الجودة واالداء الجامعي :
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  ضمان تطبيق أنظمة ومعايري اجلودة لتعزيز قدرات اجلامعة وحتسني أدائها لتحقيق أهدافها واليت

 تشمل التعليم النوعي ، والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع .
 . املساعدة يف حتقيق رسالة وأهداف الكلية 
 ألكادميية واإلدارية داخل الكليةوأسس للجودة لكافة األنظمة والنشاطات ا وضع معايري ومقاييس. 
 . بناء وحتسني القدرات البشرية وأتهيلها للتميز واإلبداع 
 . رفع اجلودة ونوعية الربامج األكادميية ومستوى اخلرجيني 
  اجلودة والنوعية مساعدة الكليات والدوائر ومجيع املرافق يف اجلامعة يف تطبيق مقاييس ومعايري

 وحتسني مستوى أداءها وخدماهتا .
 . نشر ثقافة اجلودة لدى مجيع العاملني يف الكلية 
 . رفع مستوى التفاعل بني الكلية واجملتمع احمللي 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الترقيات العلمية   (6)
 .تعميم التعليمات اخلاصة ابلرتقيات العلمية 
 .هتيئة االستمارات اخلاصة ابلرتقية العلمية 
  ترويج معامالت الرتقية العلمية للتدريسيني من خالل تدقيق االستمارات املقدمة وإرسال البحوث

 .نيإىل املقييم
 جاابت املقيمني على البحوث يتم تنظيم خالصة مبعاملة  و التوصية ابلرتقية لغرض رفعها إورود  بعد

 ىل رائسة جامعة نينوى.إحالتها ىل جملس الكلية إلإ
  نيتعضيد البحوث العلمية من خالل تدقيق املتطلبات وإرسال البحوث إىل مقييمترويج معامالت 

 وبعدها التوصية ابلتعضيد.
  متابعة معامالت الرتقية اخلاصة ابلتدريسيني الذين تقع اختصاصاهتم خارج اختصاصات الكلية بعد

 إحالتها إىل الكليات ذات االختصاص.
  خيص أمور الرتقية والتعضيد.تقدمي االستشارة إىل عميد الكلية فيما 
 حصائيات املعامالت املنجزة وسري الرتقيات العلمية.تزويد رائسة جامعة نينوى إب 
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 معاون العميد للشؤون العلمية  (7)
 . القيام ابإلعمال اإلدارية اخلاصة مبتابعة أقسام الكلية والعمادة 
  والوحدات املرتبطة به وكذلك مابني يعترب املكتب حلقة وصل مابني املعاون العلمي وأقسام الكلية

 عمادة الكلية ورائسة جامعة نينوى.
 .متابعة الكتب املرسلة إىل األقسام العلمية والوحدات اإلدارية املرتبطة 
 .متابعة أعمال اللجان اليت تكون ضمن التخصصات العلمية 

 : أدناهويضم الشعب 
 شعبة الدراسات والتخطيط  .أ
  اجلامعي.إعداد تقارير اإلحصاء 
 .إعداد ومتابعة اخلطة العلمية السنوية 
 .إعداد التقرير السنوي 
 .إعداد إحصائيات التحديث الشهري للتدريسيني 
 .إعداد إحصائيات النشاط الوزاري 
 .متابعة األعمال املشرتكة بني اجلامعات والقطاعات األخرى 
  التدريسيني.إرسال تقارير دورية حول املهارات واخلربات العلمية ومهارات 
 .إعداد إحصائيات حول التغريات احلاصلة يف التدريسيني والكلية 
 .متابعة األعمال اليومية والنشاطات لوحدات وشعب العمادة واألقسام العلمية 
 .متابعة املواقف واملستجدات والتنسيق مع التخطيط واملعلوماتية يف رائسة اجلامعة 
 حديث معلومات موقع الكلية على شبكة االنرتنيت.املشاركة مع ابقي الوحدات يف الكلية لت 
 حصائيات والنشاطات اليت ختص الكلية.تسجيل املتغريات اليومية وتوثيقها لتثبيتها يف اإل 
 .تصميم األدلة واإلعالانت التعريفية ابلكلية وطباعتها ونشرها 
  
 شعبة البعثات والعالقات الثقافية   .ب
 وحدة الدارسني يف اخلارج 
  الدراسات خارج العراقوحدة 
 وحدة املنظمات الدولية والعربية 
  وحدة العالقات الثقافية 
 وحدة التقومي وتعادل الشهادات 
 شعبة شؤون الطلبة والتسجيل   .ج
 وحدة املستمرين (1
 .تسجيل الطلبة املقبولني وتوزيعهم على األقسام العلمية 
 عقوابت  -ترقني قيد –رسوب  –جيل أت –دارية للطلبة  )تسجيل وقبول وامر اإلصدار األإ– 

 قسام العلمية.ىل األإشكر وتقدير( وتعميمها 
 د للطلبة جلهات رمسية عند الطلب.ييمنح كتب أت 
 .عمل هوايت الطلبة 
  الكتب الواردة إىل الشعبة.اإلجابة على 
 .أجراء معامالت النقل وإعادة الرتشيح 
  حصاء اجلامعي.عداد اإلإرين لغرض للطلبة املقبولني واملستموتقارير عمل إحصائيات 
 .إصدار أوامر إدارية ختص الطلبة 



                                              

18 

 

 .أرشفة ملفات الطلبة الكرتونيا 
 .متابعة إجراء براءة ذمة الطالب 
 .تدقيق واثئق الطلبة املقبولني يف الوزارة سنواي 
 .استالم كتب الطلبة املزورين ومتابعتها بدقة 
 يف ملفات الطالب. متابعة الكتب اخلاصة ابلطلبة وحفظ نسخة منها 
 قسام العلمية للعمل مبوجبها.جابة الكتب الرمسية وتعميم التعليمات الصادرة من الوزارة على األإ 
 .إكمال معامالت الطلبة مع األقسام الداخلية 
 رشاد الرتبوي.متابعة استمارات وبطاقات  الطلبة  اخلاصة ابإل 
 لعلمية.إصدار بطاقة درجات الطالب وتوزيعها على األقسام ا 
 اخلرجينيوحدة  (2

 ييد للخرجيني .أصدار كتب التإ 
 .إصدار اجلداول اخلاصة ابألوامر اجلامعية 
 .إصدار الشهادات اجلدارية 
 .إصدار شهادات التخرج ابللغة العربية واالنكليزية 
 .إصدار واثئق درجات  التخرج ابللغة العربية واالنكليزية 
  التخرج.متابعة كتب صحة صدور واثئق وشهادات 
 ييد للخرجيني.أعداد تقرير شهري بكتب صحة صدور الواثئق وكتب التإ 
 .متابعة نتائج الطلبة لغرض خزهنا واعتمادها عند إصدار الواثئق والشهادات 
 . تدقيق ملفات اخلرجيني يف هناية كل سنة دراسية 
 .متابعة األوامر اخلاصة ابخلرجيني 
  وأرشفتها.إكمال أضابري الطلبة اخلرجيني 
 
 شعبة الشؤون العلمية  .د

 .متابعة البحوث العلمية املقدمة من قبل التدريسيني 
 .إجراء إحصائيات ابملواقف املطلوبة 
 يفادات والزماالت الدراسية والبعثات.المتابعة ا 
 .متابعة خمتلف النشاطات العلمية األخرى 
  جامعة نينوى.يعترب القسم حلقة وصل بني الكلية والشؤون العلمية يف رائسة 
  تفاقيات املشرتكة ىل الدورات والندوات واملؤمترات واملعامالت اخلاصة ابالإترويج معامالت الرتشيح

 جنبية.ألبني اجلامعات العربية وا
  رسال التقارير الدورية اخلاصة إلية التعاون املشرتك ضمن مبدأ خدمة اجملتمع و آترويج معامالت

 عمال.ابأل
 ابعتها )نظام البحوث املخططة واملنجزة واملنشورة( وترويج معامالت خطة عداد خطة البحوث ومتإ

 البحث العلمي.
 .متابعة احللقات الدراسية والسمنرات 
 املعارض(.-ترويج معامالت براءة االخرتاع وما يتعلق هبا )اجلوائز 
 .املتابعة الدورية لتطوير اخلربات العلمية واملهارات التدريسية للتدريسيني 
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  ( وترويج التنسيب)اتذة سليف الكتب املنهجية وترويج الكتب اخلاصة بشؤون األمعامالت أتاجناز
 ق.معامالت الزماالت والرتشيحات وتدريب املالكات التدريسية خارج العرا

 ا اخلصوص.هتم هبذكليا  دارية املتعلقة ابحملاضرين اخلارجيني والتنسيق معمور اإلمتابعة األ 
 

 شعبة الدراسات العليا .ه
 عليا.ات العالن التعليمات والضوابط اخلاصة ابلقبول للراغبني ابلتقدمي للدراسإ 
 افة املستمسكاتككد من  أوالت ضابري اخلاصة ابلتقدميفتح ابب التقدمي للدراسات العليا واستالم األ 

 املطلوبة وسالمتها.
 .اجناز املعامالت اخلاصة ابلدراسات العليا 
 ة.حاانت التنافسيت االمتجراءاإاملتقدمني للدراسات العليا ومتابعة  قسام املعنية ابلطلبةشعار األإ 
  ة جامعة نينوى.ىل رائسإهلا رساإدراجها ضمن قنوات القبول و إاستالم نتائج االمتحاانت التنافسية و 
 .استالم ملفات املوفدين للدراسة خارج العراق 
 ق.عات العرااجناز معامالت طلبة الدراسات العليا من املنتسبني داخل جام 
 نا.كليت  اجناز معاملة طلبة الدراسات العليا الدارسني يف األقسام العلمية يف 
 العراق خارج متابعة طلبة الدراسات العليا من منتسيب الكلية الدارسني يف داخل أو. 
 .يعترب حلقة وصل بني الكلية والدراسات العليا يف رائسة اجلامعة 
 لبة الدراسات اصة بطية اخلحصائيات الدور سة جامعة نينوى ابإلتزويد قسم الدراسات العليا يف رائ

 العليا.
 لتمديداتا– ناقشةرفد جملس الكلية بكل املتطلبات الالزمة لعرضها لغرض تشكيل جلان امل - 

مة من قبل ح املقدطارياألو املوافقة على مواضيع الرسائل  - طاريح الطلبةأتغيري عناوين رسائل و 
 على طلبة الدراسات العليا.شراف التدريسيني لإل
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  ةشعبة المكتب .و

وحظيت برعاية متميزة  2002تأسست مكتبة الكلية تزامنا مع استحداث الكلية عام 

من اإلدارات المختلفة التي تعاقبت على إدارة الكلية. تقع المكتبة في الطابق األول من 

والمطالعة. يبلغ عدد الكتب مبنى قاعة الخوارزمي، وتتكون المكتبة من عدة قاعات للكتب 

تتوفر في الكلية كماكتابا في مختلف االختصاصات. 2000المتوفرة في المكتبة قرابة 

 .و محاضرات سمعية على برامج وكتب الكترونية مكتبة الكترونية تحوي
 
  ىل إإىل سجالت املكتبة وتوزيع كتب التعليم اجملاين الواردة إىل املكتبة إدخال الكتب اجلديدة

 قسام العلمية.األ
 .إجراء التصنيف والرتقيم لكافة الكتب 
 .متابعة إجراءات إعارة الكتب للطلبة والتدريسيني ومتابعة فرتات اإلرجاع 
 .متابعة الطلبة الذين يستخدمون قاعة الكلية واتمني االحتياجات الالزمة هلم 
 من حيث إقامة املؤمترات  اإلشراف واملتابعة وابلتنسيق مع وحدة اإلعالم على قاعة اخلوارزمي

 والندوات وللقاءات املختلفة.
 .متابعة قاعة اخلوارزمي خالل أعمال امتحاانت توفل اخلاصة جبامعة نينوى 
 .اإلشراف على صيانة الكتب 
 .التنسيق بني املكتبة املركزية حول تسجيل وتصنيف الكتب 
 شعبة التخطيط واملعلوماتية. تقدمي تقارير دورية وإحصائيات ابلكتب واجملالت والدورايت اىل 
 .شطب وإتالف الكتب التالفة 
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 وحدة التعليم المستمر   .ز

 .تطوير القابليات الفنية واإلدارية لدى املنتسبني 
 مور اإلدارية اخلاصة بدورات التعليم املستمر اليت تقيمها الكلية.متابعة األ 
  على استخدامه.متابعة خمترب التعليم االلكرتوين ومتابعة تدريب الطلبة 
 .متابعة دورات شيكات احلاسوب )سيسكو( املقامة يف الكلية 
 إصدار ومتابعة املنهاج السنوي بدورات التعليم املستمر اليت ستقيمها الكلية 
 .متابعة التبليغات والكتب املوجهة إىل دوائر الدولة حول الدورات 
  دورات التعليم املستمر.التنسيق مع قسم التخطيط واملتابعة يف رائسة اجلامعة حول 
 .إصدار شهادات للمشرتكني ابلدورات 
  .إجراء استبيان للمحاضرين واملشاركني يف الدورات للوقوف على عمل الوحدة وسبل تطويرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة التدريب الصيفي  .ح

 حول توقيتات وإعداد الطلبة املراد تدريبهم. مفاحتة الدوائر واملديرايت 
 .متابعة تدريب الطلبة من خالل زايرات دورية إىل مواقع التدريب 
 .متابعة الطلبة الذين احلقوا ابلكلية من الكليات األخرى لغرض تدريبهم يف وحدات وأقسام الكلية 
 لدوائر واملديرايت.متابعة تقارير تقييم طلبة الكلية الذين اهنوا تدريبهم الصيفي يف ا 
 متحانية.تسليم نتائج تقييم الطلبة إىل اللجان اال 
   متابعة تقارير تقييم الطلبة الذين تدربوا يف وحدات وأقسام الكلية من الكليات األخرى وإرساهلا إىل

 كلياهتم.
 معاون العميد للشؤون االدارية  (8)

     له: تابعةل أعمال الشعب اليسهتل اآلتية ياتحالو املعهد الصأ يةارس معاون عمد الكلمي  
 :الصالحيات اإلدارية 
 العمل يف تطلباتم قكافه على وف  يةعب الكلشيف  فنيني و الينيدار  اإلنيعمال املوظفأب يستن 

 .اواحتياجاهت ليةلكا ةضمن مصلحيلك الشعب مبا تعهم بن توزيو  يةالكل
 سرار جملقذ يفتنب يتعلقعدا ما  ةقالتسقاعد و االتعلى ال ةحالب و اإلينستوال تعينيوامر الأدار إص 

 .1989ة لسن (550)م قالر  ة ذيالثور  ةادقي

 مختبر التعليم االلكتروني سيسكو -مختبر شبكات الحاسوب  
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  ع هبا تمتلل يةالكل سيبتن من منيدقعاتو امل ينيدار  واإلفنينيلل االعتيادية تجازاعلى منح اإل فقةملواا
 .هو خارج قداخل العر 

  ينيدار  و اإلفنينيمن ال يةكللا سيبتع منيرفتعلى  فقةاملوا. 
  يابلعمل اإلضايف اجلامعمنتسبيها و  يةموظفي الكل تكليف لى ع فقةاملوا. 
  ن أعلى  ةكاف  يةسيب الكلتارجه ملنخو   قمن داخل العر  ةالصادر  يةر الطبيار قبول التقعلى  فقةاملوا

م قالر  ذي يةاملرض تجازانظام اإل يف ةحكام الواردوابط واألضلل يةوفتمس ريرقاتلك التكون ت
 .تعديالتهو  1959 ةلسن( 76)

   نيالقوان محكاإ وعلى وفق  ينيدار اإلو يني نالفية من كلال يبتسملن تقديرالو  كرب الشتوجيه كت 
 .ةنظمة النافذواأل

  ةالعام ةاملصلح ياتضتمق قوعلى وف يةالكل يف يدار ك اإلاليف امل ريةالضرو  التنقتجراء الإ 
 فها.ية سام العلمقورؤساء األ يةالكل ةمع عماد يقستنوابل

  ةقرر ملا واملكافآت يةوالعطل الصف يةدعتيااال تجازامبنح اإل ةوامر اخلاصصدار األإعلى  قيعو تال 
 .يةالكل سيبتل على القاعد من منحياملن  انوانً ق

 فنيني والينيدار  اإلنيابملوظف ةاخلاص اتعيفرت وال يةالسنو  تواالعال تماراتساعلى  قيعو تال. 
   ةالنافذ تمايعلتوال  تراراقوحسب ال فةكا  يةالكل تسباتملن دةالوالمومة و األ تجازاإمنح. 

 

 شعبة الموارد البشرية (أ

   .متابعة التعليمات اخلاصة مبنتسيب الكلية 
 .إصدار األوامر اإلدارية املتعلقة ابملباشرة واالنفكاك واإلجازات 
 .إصدار األوامر اإلدارية اخلاصة ابلعالوات والرتفيعات 
 ىل رائسة جامعة نينوى.إرساهلا إالرتفيع و  اجناز معامالت 
 ضابري.جازات املنتسبني يف البطاقة الشخصية وحفظها يف األإشري متابعة وأت 
 يفادات داخل وخارج العراق مع متابعة املباشرة واالنفكاك.ابإلاملتعلقة دارية إلوامر ااألصدار إ 
  واملوظفني.اجناز معامالت النقل والتنسيب والتقاعد للتدريسيني 
 .متابعة أوامر املتعلقة والعقوابت واملكافآت 
 .إجراء اإلحصائيات اليت يتم طلبها من رائسة اجلامعة 
 قسام العلمية وشعب ووحدات عمادة الكلية.وامر اخلاصة بتشكيل اللجان لكافة األصدار األإ 
  واملوظفني.تنظيم استمارات احلوافز السنوية ملنتسيب الكلية من التدريسيني 
 .تنظيم استمارات السكن ملنتسيب الكلية الراغبني ابلسكن اجلامعي 
 .حترير الكتب الرمسية اخلاصة مبنتسيب الكلية 
 .حفظ الكتب املتعلقة أبعمال الشعبة 
 .حتديث معلومات التدريسيني واملوظفني 
 .متابعة حفظ أضابري التدريسيني واألوامر والكتب املتعلقة ابألضابري 
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 حفظ أضابري املوظفني واألوامر والكتب املتعلقة ابألضابري. متابعة 
 .أرشفة أضابري املوظفني والتدريسيني 
 حلقة وصل بني الكلية واملوارد البشرية يف رائسة جامعة نينوى. شعبةعترب الت 

 شعبة الحسابات  (ب

 .تدقيق استمارات بيان قيام الزوجية والوالدات قبل الصرف 
 والصرف املركزية واملقبوضات . تنظيم مستندات االستحقاق 
  . حترير الصكوك 
   يداع املبالغ املستلمة يف البنكإأ  وتنظيم يومية الصندوق و  38 –أ  37قطع وصوالت قبض. 
   ىل سجل اليومية العامة.إالرتحيل 
   تنظيم كشف البنك 
 .عمل ميزان مراجعة 
  رقابة املالية.ىل الإرساهلا إجرد الصندوق عمل حساابت ختامية هناية العام و 
 .عمل ميزانية تقريرية سنواي 
  تنظيم الشيك . -مستند القيد  -تنظيم مستند الصرف  -عملية الصرف 
 . تنظيم سجل اليومية 
 . تنظيم سجل التخصيصات 
 . تنظيم سجل السلف 
 ماانت .تنظيم سجل األ 
 يرادات .تنظيم سجل اإل 
 . تنظيم ميزان مراجعة مع التحاليل شهراي 
 ىل امليزانية .إرساهلا بقرص إعاله على احلاسبة و أذكر  ترحيل ما 
 . حفظ املستندات والقيود / بصورة منتظمة ومسلسلة 
 . تنظيم رواتب املنتسبني / والعقود / وتوزيعها 
 رسال قرص رواتب وجدول ضريبة اىل امليزانية شهراي .إ 
 يفادات داخل وخارج وصرفها .تنظيم استمارات اال 
 شريات التغريات الرواتب وطبعها وتدقيقها كل شهر لكافة منتسيب الكلية وأت عداد وتنظيم قوامإ

 ت على حركة الرواتب.أاليت طر 
 ولية والدراسات العليا ضافية الشهرية للدراسات األعداد وتنظيم قوائم مبالغ احملاضرات اإلإ

 لتدريسي الكلية وللمحاضرين اخلارجيني وحسب التعليمات والقيام بصرفها.
 سجل الرواتب . تنظيم 
  ىل التقاعد مع القرص .إرساهلا إتنظيم جداول التقاعد و 
 . متابعة االستقطاعات وتسديدها 
 . متابعة التعليمات وتطبيقها 
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 .صرف مبالغ املناقشة لطلبة الدراسات العليا 
 دارية وامر اإلصرف مبالغ االيفادات ملنتسيب الكلية املوفدين داخل وخارج القطر وحسب األ

 ة والتعليمات اخلاصة ابجور الصرف.الصادر 
 .تنظيم وصرف خمصصات طلبة الدراسات العليا شهراي للطلبة  غري املوظفني 
  طاريح ورسائل طلبة الدراسات العليا.اجور طبع أصرف 
  يداع املبالغ املستلمة يف البنك وعمل يومية الصندوق  .إم و  37قطع وصوالت قبض 
 العضو املايل . صرف سلف مشرتايت ومتابعتها من قبل 
 .صرف سلف وقود 
 . تسديد السلفة هناية العام 
 . تنظيم استمارات قيام الزوجة ومتابعة صرف االستحقاق 
 ( .16خر راتب سجل حماسبة )آدات ارقام الصكوك ووصوالت القبض وشهأبيث ثت 
 رصدة واجملاميع .تنظيم احلساابت اخلتامية يف هناية العام ابأل 
 . تنظيم سجل التوحيد 
 . حفظ البياانت على قرص صلد وحتفظ يف مكان امن 
 ىل اجلهات ذات العالقة.إرسال شيكات املبالغ املستقطعة إ 
 املعتمدة من قبل اجلامعة.ت ظة التخصيصاحتدقيق كافة عمليات الصرف ومال 
 . تنفيذ املوازنة وتطبيق كافة القوانني والتعليمات اليت تصدرها وزارة املالية 
 ( وابلتنسيق مع خمزن الكلية ومستندات الشراء والرتحيل والشطب.13) دامة سجالت رقمإ 
 ىل هيئة الرقابة املالية لغرض تدقيقها.إعداد احلساابت اخلتمامية يف هناية كل سنة وتقدميها إ 

 شعبة الشؤون القانونية  (ت

 .متابعة الكتب الصادرة من رائسة جامعة نينوى واخلاصة ابلشؤون القانونية 
 عمال الوحدة.إشراف على املراسالت الرمسية اليت ختص اإل 
 صدار إشراك موظفي الوحدة ابللجان التحقيقية والتدقيقية ومتابعتها وتقدمي املشورة القانونية عند إ

 .قرارات اللجان
 عضاء الوحدة يف جلان التقدير والتثمني للمزايدات واملناقصات اليت جتريها الكلية.أشراك إ 
 قسام العلمية وجملس الكلية.القانونية لعمادة الكلية واأل تقدمي املشورة 
 غتها ابلشكل القانوين الصحيح.اعرض العقود واالتفاقات لغرض صي 
 عمال والواجبات واملسؤوليات.عداد خطة العمل السنوية للوحدة القانونية وحتديد األإ 
 ىل الدائرة القانونية إرساهلا إالكلية و  وموظفي ةتدقيق العقود والكفاالت والتعهدات اليت ختص طلب

 يف رائسة جامعة نينوى للمصادقة عليها.
 . املصادقة على التعهدات الداخلية اليت ختص منتسيب وطلبة الكلية 

 شعبة الشؤون االدارية  (ث
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 .متابعة األعمال اإلدارية 
 .متابعة الكتب الرمسية املوجهة من قبل رائسة اجلامعة للشؤون اإلدارية 
 مفاحتة مديرية من خالل  على أعمال الصيانة اليت حتتاجها املباين اخلاصة ابلكلية متابعة وإشراف

بنية  الكلية أدامة إغراض صيانة و رسال الفنيني ألخرى إلاخلدمات والصيانة ومؤسسات اجلامعة األ
 قسام العلمية .واأل

 عمال والواجبات واملسؤوليات.دارة وحتديد األعداد خطة العمل السنوية لإلإ 
 من خالل : دارية ملنتسيب الكليةوفري اخلدمات اإلت 
 شرتاك ابلنقل اجلماعي ملنتسيب الكلية.منح هوايت اال 
  .منح ابجات دخول عجالت منتسيب الكلية إىل احلرم اجلامعي 
 .منح هوايت منتسيب الكلية 
 .متابعة حضور وانصراف املوظفني 
 وموظفي   موظفي االستعالمات واحلدائقمتابعة كل ما خيص من أعمال السواق واحلراس واملنظفني

 الصيانة.
 متابعة أعمال الدفاع املدين. 
 دامتها والتنسيق مع االتصاالت هبذا اخلصوص.إشراف على البدالة الداخلية و اإل 
 .املشاركة يف بعض اللجان اليت تشكل يف عمادة الكلية 
 الكلية.شراف على االستعالمات وتنظيم مراجعة املواطنني لشعب ووحدات اإل 
 شراف على مالك موظفي املالك املؤقت )العقود الوزارية، عقود املنظفني،،،( ومتابعة املستجدات اإل

 خبصوصهم
 شعبة النشاطات الطالبية  (ج

   الصفية عند الطلبة.املسامهة يف توعية دور النشاطات ال 
  الرايضية.إجراء بطوالت مومسية ضمن أقسام الكلية للطالب والطالبات مبختلف األلعاب 
  بني الكلية وكليات أخرى.طالبية إجراء بطوالت تنافسية 
 .تعميم الكتب اخلاصة ابملسابقات الرايضية والفنية على الطلبة 
 .املتابعة واملشاركة يف بطوالت اجلامعة 
  ت املختلفة.التدريب الفرق املشاركة ابلبطو 
 .متابعة الفعاليات الرايضية والفنية واملسابقات املختلفة 
 .إقامة نشاطات مومسية اخلاصة ابلفنون اإلبداعية 
 .املشاركة ابملسابقات اخلاصة ابلفنون اإلبداعية على مستوى اجلامعة 
 .املشاركة يف بعض نشاطات االحتادات الرايضية 
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 قات.التنسيق مع مديرية الرتبية الرايضية والفنية حول الفعاليات واملساب 
 لية.إقامة نشاطات رايضية بني منتسيب الك 
 معة.اجلا إقامة بطوالت تنافسية بني منتسيب الكلية ومنتسيب الكليات االخرى يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدة البريد  (ح

 .استالم وتسليم الربيد من واىل رائسة جامعة نينوى 
 .إرسال واستالم الربيد اخلارجي 
 .تثبيت رقم الوارد على الكتب وتصنيفها حسب تصنيف األضابري 
  واألوراق إىل وحدات الكلية وحسب توجيه عميد الكلية.توزيع الكتب 
 .حفظ الكتب حسب تصنيف األضابري 
 .طباعة الكتب الرمسية 
  تسجيل رقم الصادر على الكتب وحسب تصنيف األضابري وتوزيع نسخ الكتاب اىل خمتلف

 اجلهات.
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 االقسام العلمية  (9)

 رئيس القسم   (أ

 الصالحيات العلمية: 
 ومفرداهتا والكتب الدراسية وإقرتاح تعديلها أو تبديلها يف ضوء توصيات  مناقشة مناهج الدراسة

 أعضاء اهليئة التدريسية .
 إقرتاح حاجات القسم من أعضاء اهليئة التدريسية والفنيني والتوصية بدعوة األساتذة 
  .الزائرين 
 لــــــة إقرار مشاريع البحوث العلمية املقدمــــة من أعضاء القسم وإقرتاح السبل الكفي 
  املؤلفة إلجنازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب املؤلفة واملرتمجة واالهتمام ببحوث

 الطلبة وتوفري مستلزمات تنفيذها.
 .تنفيذ قرارات جملس الكلية 
  وفقا حلاجات القسم. والعلميةأتليف اللجان الرتبوية 
  وعلى قيام أعضاء اهليئـة وأساليب التدريب وتطويرها  التدريساإلشراف على سري 
  التدريسية ومنتسيب القسم اآلخرين بواجباهتم  وعلى الشؤون العلمية للطلبة يف خمتلف مراحل

 عليهم. املستمرالدراسة عن طريق اإلشراف العلمي والعملي 
  متابعة التطورات العلمية والتقدم املتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه أعضاء اهليئة التدريسية لتحديث

 .  ةوالتكنولوجياملناهج واملواد الدراسية مبا جيعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية 
 رئيس القسم.ختويل بعض صالحياته ال 
 

 :االداريةالصالحيات 
 يةوصتوال ةكاف  ملنتسيبر شس املبايل الرئحقع يف التوقيو  يةسنو لا الوةالع ةمار تساع على توقيال 

 ع.يفرت وال تواالمبنحهم الع
  استنادا اىل قانون اخلدمة اجلامعية  ديةاعتياال تاإلجازا يةاجلامع ةاخلدم يعلى منح موظف قةاملواف

 .  2008( لسنة 23رقم )
 األداء املتميز. يف حالة القسم كتب الشكر والتقدير ملنتسيب  التوصية مبنح 
   القسم. الدراسية ملنتسيب اإلجازاتالتوصية مبنح الزماالت و 
 ك.لدارية بذإلم العلمية وإصدار األوامر اقسوفق ما متليه مصلحة ال توزيع الواجبات على منتسيب 
  دنعقاالالقسم ل سدعوة جمل. 
 ابلتنسيق مع عمادة )اضرين اخلارجيني قاء احملاضرات من قبل احمللدارية اخلاصة إبوامر اإلصدار األإ

 جورها.أومتابعة صرف  (الكلية
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 مقررية القسم  (ب

 .تثبيت حمضر اجتماع جملس القسم ومتابعة تنفيذ فقراته 
  .جيب أن يكون املقرر عضو يف جلنة اجلداول 
  .متابعة دوام املوظفني 
  .متابعة صيانة بناية القسم ابلتنسيق مع شعبة الصيانة يف الكلية 
  .متابعة إجراءات التسجيل للطلبة 
  .متابعة اإلرشاد الرتبوي 
 .هتيئة مستلزمات املختربات ابلتنسيق مع مسؤويل املختربات واملعيدين من الناحية اإلدارية 
 .متابعة تنفيذ توجيهات رئيس القسم 
 .متابعة الزي املوحد للطلبة ابلتنسيق مع رئيس القسم 

 

 سكرتارية القسم  (ت

 الواردة:

  تنظيم الربيد الوارد من العمادة ووضعه يف اضبارة الربيد الوارد ليتم عرضه على السيد رئيس يتم
 القسم لغرض التهميش وبعده يتم توريده و ايصاله اىل الشخص املعين ابليد أو الكرتونياً.

  عرض الربيد اخلاص مبنتسيب القسم الذي يتضمن طلباهتم من احتياجات التدريسيني واملوظفني
ختربات والقسم بصورة عامة ليتم بعد ذلك هتمشه من قبل رئيس القسم وبعد ذلك إرساله إىل وامل

 اجلهة املعنية يف عمادة الكلية.
  عرض اإلجازات الزمنية واالعتيادية واملرضية وطلبات إجازات األمومة وكتب التأييد على السيد

 سب األيت:رئيس القسم ليتم هتميشها من قبله وهيكلية توزيعها و تكون ح
 اإلجازة الزمنية واملرضية: يتم إرساله إىل السيد معاون العميد للشؤون اإلدارية واملالية. -أ

 الطلبات اخلاصة بكتب التأييد للمنتسبني: يتم إرساهلا بعد هتميشها إىل السيد معاون العميد للشؤون اإلدارية واملالية. -ب
 قي الطلبات ترسل إىل اجلهة املعنية يف عمادة الكلية.إجازة التدريسيني: يتم إرساهلا إىل السيد العميد اب -ت
   يتم طباعة و عرض حماضر االجتماعات والتوصيات على السيد رئيس القسم وهذه احملاضر تشمل

 كل من:
 .اللجنة العلمية 

  .اللجنة االمتحانية 

 .لجنة الدراسات العليا 

 .مجلس القسم 

 .شؤون الطلبة 

 .جدول محاضرات المراحل الدراسية 

 .نصاب التدريسي وعدد ساعات العمل والساعات اإلضافية 

حيث يتم عرض كل من المحاضر الخاصة بالنقاط السابقة على السيد رئيس القسم ليتم االطالع عليها وتهمشها وتصدر 

 وترسل إلى عمادة الكلية ليتم اتخاذ الالزم.
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 الصادرة:

  إضافية منها للحفظ ليتم وضعها يف ملفه األوامر تصدر كتب األوامر اإلدارية اخلاصة ابلقسم وعمل نسخة
 اإلدارية.

 .تصدير تعليمات وتوصيات اللجنة العلمية وعمل نسخة إضافية منها للحفظ يف ملفه اللجنة العلمية 
 .تصدير تعليمات وتوصيات جلنة الدراسات العليا وعمل نسخة إضافية منها للحفظ يف ملفه الدراسات العليا 
 وصيات الشؤون الطالبية وعمل نسخة إضافية منها للحفظ يف ملفه الشؤون الطالبية.تصدير تعليمات وت 
 .تصدير تعليمات وتوصيات اللجنة االمتحانية وعمل نسخة إضافية منها للحفظ يف ملفه اللجنة االمتحانية 
 .تصدير تعليمات وتوصيات جملس القسم وعمل نسخة إضافية منها للحفظ يف جملس القسم 

 
 ة اإلعالنات:تنظيم لوح

تتضمن هذه املهمة حتديث لوحة اإلعالانت يف مكتب القسم ومتابعتها وعرض الكتب والتعليمات اليت يتم التوجيه   
إبعالهنا ليتسىن ملنتسيب القسم االطالع عليها و يف حالة وجود بريد الكرتوين داخلي يف القسم تتوىل السكراترية مهمة 

 إعالنه الكرتونياً.
 والغياب:احلضور 

تنظيم أسماء الحضور والغياب لمنتسبي القسم عن طريق سجالت مخصصة لهذا الغرض ويتم عرضها صباحاً على  

 السيد رئيس القسم.

 مهام أخرى:

 متابعة احتياجات السيد رئيس القسم ومكتب القسم لضمان ديمومة العمل. .1

 إبالغ منتسبي القسم فغي حاالت تمديد أو تقليص الدوام الرسمي. .2

 تنظيم المقابالت والمكالمات الهاتفية. .3

 إبالغ التدريسيين بموعد مجلس القسم واجتماع اللجان وتنظيمها. .4

 فتح عنوان بريد إلكتروني الخاص بالقسم ومتابعته. .5

 عمل نسخ احتياطية من كتب الصادرة والواردة ويتم نسخها على قرص مدمج شهرياً.
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 تسجيل القسم  (ث

 

  بغياابت الطلبة وتوزيعها على السادة التدريسيني لتسجيل أمساء الطلبة تنظيم استمارات خاصة
الغائبني وإعادهتا إىل التسجيل لغرض تثبيتها وإجياد نسب الغياب وإعالم الطلبة بذلك من خالل 

 فما فوق (. %5لوحة اإلعالانت ) نسبة 
 إقامة  –ندواتإقامة -حضور مؤمترات –التسجيل اليومي لنشاطات القسم مثل ) حضور ندوات

 إلقاء حماضرات (. –دورات
 .تثبيت مباشرة الطلبة يف بداية العام الدراسي وذلك ابلتنسيق مع مسجل الكلية 
 .تنظيم استمارات الفحص الطيب للطلبة وتثبيت اإلجازات املرضية هلم 
 .جيب أن يكون تعاون اتم بني السكراترية والتسجيل 

 

 املخزن

 تتوىل املهام التالية :

 مستندات االستالم املخزين عند ورود املواد من خارج الكلية. تنظيم 
  صرف املواد املخزنية املستلمة إىل األقسام العلمية وشعب ووحدات عمادة الكلية وحسب احلاجة مبستندات

 صرف خمزنية أصولية.
 .إدخال مستندات االستالم والصرف املخزين قي سجالت السيطرة املخزنية 
  املواد املخزنية من واىل الكلية واىل شعب السيطرة املخزنية يف رائسة جامعة املوصل إعطاء كشوفات حبركة

 وتنظيم قوائم الشطب واالستهالك والبيع.
 .تنظيم سجل القرطاسية واملواد املتفرقة 
 .تدقيق تقارير جلان املطابقة والتدقيق السنوية 
  املخزنية وإدخال املوجودات املخزنية يف قاعة عمل استمارات نظام الباركود ومتابعة عمل نظام السيطرة

 البياانت على احلاسبة وحتديث املعلومات.
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 :قاعة الخوارزمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرصت كلية هندسة االلكترونيات على توفير قاعة للمؤتمرات والندوات من اجل تشجيع 

وحث أساتذة وطلبة الكلية على إقامة الندوات والحلقات الدراسية. القاعة مجهزة بأحدث األجهزة 

 .العالمي أووالمتطلبات الضرورية إلقامة المؤتمرات على الصعيد المحلي 

( مقعداً و الثانية  141األولى مدرجة في الطابق األرضي تضم ) تتألف البناية من قاعتين 

و تقع مجاورة لمكتبة الكلية حيث تستخدم لمطالعة الطلبة  2( م 275في الطابق األول و بمساحة ) 

 فضالً عن استخدامها لمناسبات الكلية.
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 :األقسام العلمية يف  الكلية

 
 . قسم هندسة االتصاالت:أوال
     
سبدف القسم إلل  .2002تأسف  سم هندسة االتص ال  م  بداية تأسيف الكلية في تم ز  

إعداد مبندسي  مختصي  في ما ل هندسة االتص ال  ال ل يشبد تط سا  سريعة وواسعة خالل 
العق د امخيرة في ما ال  االتص ال  الر مية والمتنقلة والض ئية وام م س الصن عية وغيره . 

إلل ت فير   عدة علمية سصينة لطلبته في الم ض ع   المتخصصة في ما ال   ويسعل القسم
 هندسة االتص ال .

 يمنح القسم شب دتي البك ل سي س والم جستير في تخصص هندسة االتص ال .      
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 أمساء رؤساء القسم منذ تأسيسه :
 

 املنصبنوع  تاريخ االنفكاك تاريخ االستالم اسم رئيس القسم ت

 وك لة 2/5/2007 11/8/2002 د.  يداس مايد  ب  1

 وك لة 10/2/2011 2/5/2007 حس  عب دد. عبد هللا  2

 وك لة 26/12/2014 1/2/2011 د. م م د احمد م م د 3

 وك لة 15/1/2017 26/4/2016 أ. .د. خ لد خليل م مد 4

 وك لة ل د اال  15/1/2017 أ. .د. س نف م م د عب ش 5
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 مساء أعضاء اهليئة التدريسية يف قسم هندسة االتصاالتأ
 

 الشهادة االختصاص الدقيق االختصاص العام للقب العلميا االسم ت
 دكتوراه DSPالكترونيك  ئيةكهرباهندسة  استاذ مساعد يونس محمود عبوش سلطان المحمدي 1

 دكتوراه هندسة اتصاالت هندسة الكترونيك واتصاالت استاذ خليل حسن خليل سيد مرعي 2

 ماجستير هندسة الكترونيك هندسة كهربائية مدرس خليل ابراهيم علي ارزيجو الشرابي 3

 دكتوراه حاسبات االكترونيك واتصاالت استاذ مساعد محمد حازم يونس حسن الجماس 4

 ماجستير ومعالجة اشارة اتصاالت كهرباء استاذ مساعد معن احمد شحاذة يوسف العدواني 5

 ماجستير هندسة االتصاالت  هندسة االتصاالت  مدرس مساعد احمد عبد الباري جاسم محمد الجنابي 6

 ماجستير هندسة اتصاالت هندشة اتصاالت مدرس مساعد ادهم معن صالح اسماعيل العبيدي 7

 ماجستير الحاله صلبةهندسة  هندسة الكترونيك واتصاالت مدرس مساعد انس خالد عبد هللا طلب اللهيبي 8

 دكتوراه هندسة اتصاالت هندسة الحاسوب مدرس اوس زهير يونس سليمان االشقر 9

 ماجستير هندسة الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس مساعد رامز امير رؤوف عبد هللا الصباغ 10

 ماجستير هندسة اتصاالت هندسة اتصاالت مدرس مساعد قصي هادي سلطان  11

 ماجستير معالجة االشارة الرقمية هندسة حاسبات مدرس مساعد زينب رامي صالح حسن العمري 12

 ماجستير هندسة االتصاالت  هندسة االتصاالت  مدرس مساعد سليمان نورالدين خليل 13

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس مساعد صفوان حفيظ يونس علي البجاري 14

 دكتوراه هندسة اتصاالت الكترونيك واتصاالت مدرس محمد علي عبد الزبيديضياء  15

 ماجستير هندسة اتصاالت هندسة اتصاالت مدرس مساعد طارق عدنان نجم عبد هللا النعيمي 16

 دكتوراه شبكات الحاسبات الكترونيك واتصاالت مدرس مساعد علي عثمان محمد محمود ال داغر 17

 ماجستير هندسة الكترونيك هندسة كهربائية مدرس مساعد يونس الطائيزيد حاتم ذنون  18

 ماجستير اتصاالت اتصاالت مدرس مساعد عبد المحسن سعدون حسين العبيدي علي 19

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة الحاسوب مدرس مساعد عمر خزعل صديق اسماعيل 20

 ماجستير معالجة صور هندسة حاسبات مساعدمدرس  عمر صالح شاكر احمد الشيخ ظاهر 21

 ماجستير تصوير طبي هندسة طب حياه مدرس مساعد عمر فاروق عقيل احمد البناء 22

 ماجستير هندسة االتصاالت  هندسة االتصاالت  مدرس مساعد كرم مظفر يونس حسين 23

 ماجستير واتصاالتالكترونيك  هندسة كهربائية مدرس مساعد ليث طالل فتاح سليمان الصفار 24

هندسة اتصاالت الياف  هندسة كهربائية مدرس  محمد عبد الرحمن احمد صالح الحبار 25
 بصرية

 دكتوراه

 ماجستير هندسة اتصاالت هندسة االتصاالت  مدرس مساعد محمد سمير سالم حسن الدباغ 26

هندسة الكترونيك   مدرس مساعد محمد مناف حميد 27
 واالتصاالت

 ماجستير الحاسباتشبكات 

 دكتوراه اتصاالت هندسة كهربائية مدرس محمود احمد محمود محمد الزبيدي 28

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس وسن ممدوح عبد اللطيف محمد  29

 ماجستير اتصاالت هندسة اتصاالت مدرس مساعد محمد فوزي محمد زهير 30
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 الدراسات األولية
 

 املناهج الدراسية لقسم هندسة االتصاالت 

 الصف األول:
 

 
  

Communication Engineering Deparatement 

Undergraduate  First Class 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

CE1201 Basics of Electrical Engineering 3 6 1 ــ 3 1 ــ 

CE1202 Physical Electronics 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE1103 English Language(*) . . . 2 . . 2 

CE1203 Mathematics 3 6 1 ــ 3 1 ــ 

CE1301 Digital Techniques 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE1101 Computer Programming-I 2 2 6 ــ 2 2 ــ 

CE1204 Engineering Drawing 2 ــ 3 ــ ــ 3 ــ 

CE1302 
Principle of Mechanical 

Engineering 
 4 1 ــ 2 1 ــ 2

CE1303 Laboratory 2 ــ 3 ــ ــ 3 ــ 

CE1102 Humanitarian subject(*)  2 2 . . . ــ ــ 

Total 

16 8 5 16 8 5 
38 

29 29 
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 الصف الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communication Engineering Deparatement 

Undergraduate  Second Class 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

CE2301 Communication Principles 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE2302 Electronics 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE2303 Computer Programming –II 2 2 6 ــ 2 2 ــ 

CE2304 Electromagnetic Fields 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE2305 Signals & Systems 2 2 6 ــ 2 2 ــ 

CE2306 Digital Design 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE2201 Engineering Analysis 3 6 1 ــ 3 1 ــ 

CE2307 Laboratory 2 ــ 3 ــ ــ 3 ــ 

CE2202 Industrial Management 2 2 ــ ــ . ــ ــ 

CE2101 Democracy and Freedoms . . . 2 . . 2 

Total 

17 7 5 17 7 5 

40 

29 29 
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 الصف الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communication Engineering Deparatement 

Class Third Undergraduate  

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

CE3301 Microwave Engineering 3 6 . ــ 3 . ــ 

CE3302 Electronic Communication 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE3303 DigitalCommunication 3 6 1 ــ 3 1 ــ 

CE3304 Microprocessor 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE3201 Digital Signal Processing 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE3305 Electronic Instrumentation 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE3306 Control Engineering 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE3307 Laboratory 4 ــ 6 ــ ــ 6 ــ 

Total 
16 6 6 16 6 6 

36 
28 28 
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 الصف الرابع:

 

 

 

Communication Engineering Deparatement 

Class Undergraduate  Fourth 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

CE4301 CommunicationSystems 3 6 . ــ 3 . ــ 

CE4302 Antennas & Propagation 3 6 1 ــ 3 1 ــ 

CE4303 Secure Communication 2 4 ــ ــ 2 ــ ــ 

CE4304 Satellite Communications 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE4305 Optical Communications 2 4 1 ــ 2 1 ــ 

CE4306 
Data 

Transmission&ComputerNetwork 
 4 1 ــ 2 1 ــ 2

CE4201 Engineering  Project 1 3 4 ــ 3 1 ــ 

CE4307 Laboratory 4 ــ 6 ــ ــ 6 ــ 

Total 

15 9 4 15 9 4 
36 

28 28 
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 الدراسات العليا )املاجستري(

 .2010-2009عام منذ يف قسم هندسة االتصاالت مت افتتاح الدراسات العليا 

 الك سس  وحست ن    من هج الدساس   العلي  لمرحلة الك سس   في  سم هندسة االتص ال      

First Semester Hours / Week Units 

1 - Antennas 3 3 

2 - Digital Signal Processing 3 3 

3 - Optical Communication 2 2 

4 - Engineering analysis 2 2 

5 - Selected Subject 2 2 

Total 12 12 
 

Second Semester      Hours / Week Units 

1-  Digital Communication 3 3 

2 - Propagation of  em. Waves 3 3 

3 - Mobile Communication 2 2 

4 - Selected Subject 2 2 

5 - Selected Subject 2 2 

Total 12 12 

 

The selected subjects will be chosen from the following list: 

1- Numerical techniques and optimization. 

2- RF and microwaves devices and circuits. 

3- Radar system. 

4- Microwaves system design. 

5- Data transmission and computer networks. 

6- Satellite communication. 

7- Communication engineering. 
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 خمتربات قسم هندسة االتصاالت

س جد في القسم العدسد م  المختبرا  المابزة  أحدث امجبزة العلمية وم  من شئ    
  ع لمية مختلفة وكم  مبي  أدن  :

 )  مختبر الدوائر الكبرب ئية )الشبك 
 مختبر التصميم الر مي 
 مختبر االتص ال  الر مية 
 مختبر مع لاة اإلش سة الر مية 

 مختبر الب ائي   والم ج   الد يقة 
  مختبر اإللكترونيك واالتص ال 
  مختبر أن مة االتص ال 
  مختبر المش سي 
  مختبر الدساس   العلي 

 

ي ت ل القسم علل   ع   دساسية حدسنة مابزة  أحدث ال س ئل التعليمية م  سب سا  
الكترونية ذكية وع سض   للبي ن  . وي جد أيض  في القسم   عة خ صة لطلبة 

 الدساس   العلي .
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 قسم هندسة اإللكرتونيك ثانيا.

. سبدف القسم إلل 2002تأسف  سم هندسة اإللكترونيك م  بداية تأسيف الكلية في تم ز 
أعداد مبندس إلكترونيك متخصص في ما ل المن  م   االلكترونية وتطبيق تب  في ما ل 

متعلقة ببندسة الصن عة والب  ث. سدسس الط لت في ه ا القسم الكي ن   الم دية والبرماي   ال
االلكتروني   والتي تتضم  التصميم والت ليل والبن ق للدوائر والمن  م   االلكترونية علل 
اختالفب . ستدسب الط لت علل التع مل م  المن  م   االلكترونية و التطبيقية م  خالل مختبرا  

لتن ظرية حدسنة سنف  الط لت تا سب عملية في ما ال  االتص ال  والسيطرة الر مية وا
وااللكتروني   والقدسة والمسيطرا  المبرماة والد يقة إض فة إلل استخدامه برماي   ح س ب 

 مختلفة.

 



                                              

42 

 

 

 

 أمساء رؤساء القسم منذ تأسيسه : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نوع املنصب تاريخ االنفكاك تاريخ االستالم اسم رئيس القسم ت

 وكالة 30/3/2006 26/5/2003 مصيب محمد جاسمد.  1

 وكالة 10/7/2011 30/3/2006 احمد ذنون يونسد.  2

 وكالة 17/9/2017 10/10/2011 مصيب محمد جاسم د.  3

 وكالة 19/12/2017 17/9/2018 أ.م.د. خالد خليل محمد 4

 وكالة لحد االن 14/1/2018 احمد ذنون يونسد.  5
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 اإللكرتونيكأمساء أعضاء اهليئة التدريسية يف قسم هندسة        
 الشهادة االختصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي االسم ت
 دكتوراه الكترونيات دقيقة الكترونيكهندسة  استاذ مساعد احمد ذنون يونس حسين النقيب 1

 هندسة ميكانيك تطبيقي هندسة ميكانيكية مدرس اخالص احمد بشير يحيى الحمداني 2
 ماجستير  وانتاج

 ماجستير هندسة الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس مساعد ادريس كنعان سليمان حيوامنة  3

 ماجستير هندسة الكترونيك و اتصاالت هندسة كهربائية  مدرس مساعد ايهاب عصام داؤد سليمان الراوجي 4

 ماجستير هندسة قدرة كهربائية هندسة كهربائية مدرس مساعد حارث احمد محمد احمد البدراني 5

 ماجستير هندسة الكترونيك كهرباءهندسة  مدرس مساعد حسين محمد حسين 6

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس  دريد فزع محمد 7

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة الكهرباء مدرس مساعد زهراء صديق يحيى احمد الصائغ 8

 ماجستير الكترونيك هندسة هندسة كهربائية مدرس مساعد زياد هاشم اسماعيل محمد الراوي 9

 ماجستير حاسبات هندسة حاسبات مدرس سحر الزم قدوري خضير الدليمي 10

 ماجستير معالجات دقيقة  هندسة الحاسوب مدرس مساعد سرمد فخرالدين اسماعيل 11

 دكتوراه حاسباتهندسة  الكترونيكهندسة  استاذ مساعد سعد داؤد سليمان يحيى الشماع 12

 ماجستير الكترونيك و اتصاالت هندسة كهرباء مدرس سنان خالد محمد حسن شنشل 13

 ماجستير الدقيق لكترونيكاال هندسة االلكترونيك مدرس مساعد سنان محمود ايوب محمود الرحو 14

هندسة كهربائية/ قدرة  مدرس مساعد شوكت محمد يونس 15
 ماجستير الكترونيات القدرة ومكائن

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس مساعد طه علي طه ذنون الصباغ 16

 ماجستير الكترونيك و اتصاالت  هندسة كهربائية مدرس مساعد عبد الحميد محمد جاسم محمد الجبوري 17

 ماجستير الكترونيك و اتصاالت  هندسة كهربائية مدرس مساعد رعماد عبد الحليم عبدوعلي ال مال خض 18

 ماجستير الكترونيك و اتصاالت  هندسة كهربائية مدرس مساعد عمر بدر محمد خضر النعيمي 19

 دكتوراه مابالز فيزياء استاذ مساعد قيس ذنون نجم عبد هللا ال احمد جاسم 20

 ماجستير مكائن كهربائية هندسة كهربائية مدرس مساعد محمد ابراهيم محمد 21

 ماجستير الكترونيك/اتصاالت هندسة كهربائية مدرس مساعد نزار يحيى جاسم محمد الطائي 22

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس نور طالل محمود عزيز كداوي 23

 ماجستير ترجمة االداب مدرس مساعد نور مظفر حامد محمد سعيد البدراني 24

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس مساعد عبد الصوافهبة عبد الخالق حمدون  25

 ماجستير هندسة الكترونيك هندسة الكترونيك مدرس مساعد همام ماهر عبد شاهين الحمداني 26

 ماجستير الكترونيك واتصاالت هندسة كهربائية مدرس مساعد همسة فواز ذنون محمد الرحو  27

 ماجستير الكترونيك هندسة الكترونيك مدرس مساعد حسين الشالوي يعرب عبد المحسن احمد 28

 دكتوراه سيطرة هندسة كهرباء مدرس يونس شريف داؤد عبد هللا الحديدي 29

 ماجستير تقنيات هندسة الحاسبات هندسة حاسبات مدرس مساعد يونس صابر عثمان خطاب الرفاعي 30

 دكتوراه الكترونيك واتصاالت كهرباء مساعد استاذ مجاهد فهمي ابراهيم اسماعيل العزو 31
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 الدراسات األولية

 املناهج الدراسية لقسم هندسة اإللكرتونيك

 :الصف األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Engineering Deparatement Electronic 

First ClassUndergraduate   

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

EE1201 Basics of Electrical Engineering 3 - 1 3 - 1 6 

EE1203 Mathematics 3 - 1 3 - 1 6 

EE1202 Physical Electronics 2 - 1 2 - 1 4 

EE1301 Digital Techniques 2 1 1 2 1 1 5 

EE1101 Computer Science 2 2 - 2 2 - 6 

EE1204 Engineering Drawing - 3 - - 3 - 2 

EE1302 Principle of Mechanical Eng. 2 - 1 2 - 1 4 

EE1303 Laboratory - 3 - - 3 - 2 

EE1103 English  ( * ) - - - 2 - - 2 

EE1102 Humanitarian subject(*) 2 - -  - - 2 

Total 

16 9 5 16 9 5 
39 

30 30 
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 الصف الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )*( متطلبات جامعة
 

 

 

  

 

Engineering DeparatementElectronic  

Class Undergraduate  Second 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

EE2201 Engineering Analysis 3 - 1 3 - 1 6 

EE2305 Signals & Systems 2 2 - 2 2 - 6 

EE2301 Electronics - I 2 - 1 2 - 1 4 

EE2306 Digital design 2 - 1 2 - 1 4 

EE2302 Machine 2 - 1 2 - 1 4 

EE2304 Electromagnetic Fields 2 - 1 2 - 1 4 

EE2303 Computer Programming 2 2 - 2 2 - 6 

EE2307 Laboratory - 3 - - 3 - 2 

EE2101 Humanitarian Democracy- II (*) - - - 2 - - 2 

EE2202 Industrial Mmanagement(*) 2 - -  - - 2 

Total 

17 7 5 17 7 5 
40 

29 29 
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 الصف الثالث:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )*( متطلبات جامعة

 

  

 

Engineering DeparatementElectronic  

Class Undergraduate   Third 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

EE3301 Electronic – II 2 - 1 2 - 1 4 

EE3201 Digital Signal Processing 2 - 1 2 - 1 6 

EE3302 Control engineering 3 - 1 3 - 1 6 

EE3303 Microprocessor 2 - 1 2 - 1 4 

EE3304A Digital  SystemDesignI(*) 2 - 1    2 

EE3304B Digital  System Design(*)    2 - 1 2 

EE3305 Communication 2 - 1 2 - 1 4 

EE3306 Electronic Instrumentation 2 - 1 2 - 1 4 

EE3307 Laboratory - 6 - - 6 - 4 

Total 

15 6 7 15 6 7 
34 

28 28 
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 الصف الرابع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DeparatementEngineering Electronic  

Class Undergraduate Fourth 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term Second Term 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

EE4301 Industrial Electronic 2 - 1 2 - 1 4 

EE4302 Data Transmission&ComputerNetwork 2 - 1 2 - 1 4 

EE4303 MicroController(*) 2 - 1    2 

EE4309 Microprocessor II(*)    2 - 1 2 

EE4304 Microelectronics 2 - - 2 - - 4 

EE4308 Antenna &Propogation(*)    2 - 1 2 

EE4305 Radiation(*) 2 - 1    2 

EE4306 Computer aided design 2 - 1 2 - 1 4 

EE4201 Engineering  Project 1 3 - 1 3 - 4 

EE4307 Laboratory - 6 - - 6 - 4 

Total 

13 9 5 13 9 5 
32 

27 27 
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 خمتربات قسم هندسة اإللكرتونيك
   من شئس جد في القسم العدسد م  المختبرا  المابزة  أحدث امجبزة العلمية وم   

 ع لمية مختلفة وكم  مبي  أدن  .

  مختبر الكبرب ئية والمنط 
  واالتص ال مختبر اإللكترونيك 
 مختبر المع لا   الد يقة 
  مختبرFPGA   والمسيطرا 
   مختبر ال  سب 
 مختبر السيطرة والكتروني   القدسة 
  مختبر المش سي 
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 الدراسات العليا )املاجستري(
 2019 - 2018عام  االلكرتونيكيف قسم هندسة مت افتتاح الدراسات العليا  

 وحست ن    الك سس  من هج الدساس   العلي  لمرحلة الك سس   في  سم هندسة االلكترونيك  
        

Electronics Engineering: Course Title  
Units Hours/Week semester1st  

2 2 1-  Solid state electronics and IC fabrication 

2 2 2- Analog integrated circuits design  

2 2 3- digital signal processing 

2 2 4- English language 

2 2 5- optional 

2 2 6- optional 

12 12 Total 

 
 
 

Units Hours/Week semester nd2 

2 2 1- Digital VLSI design 

2 2 2- Power electronics 

2 2 3- Advanced Microprocessors 

2 2 - Advanced Engineering  Mathematics 4 

2 2 5- optional 

2 2 6- optional 

12 12 Total 
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:Optional  Courses 

1-  Digital System design. 

2- Computer aided design 

3- Electronics communication 

4- Optical electronics 

5- Intelligent  Instrumentation 

6- Modeling and Simulation 

7- Data communications and computer networks 

8- Electronic filters 

9- Numerical analysis 

10- Digital communications 

11- Embedded system 

12- Computer buses and interfacing 

13-Soft computing. 

14- Digital control 

     
Solid state electronic and IC fabrication 

1- Crystal properties and structures 

2- Energy bands and charge carriers 

3- Quantum mechanics 

4- Conductivity in materials 

5- Phonon and electron phonon scattering 

6- Optoelectronic devices 

7- Magnetic resistance 

8- Integrated circuit technology 

9- Monolithic IC fabrication processes 

10- Passive components fabrication 

11- Bipolar devices fabrication 

1- MOS technology 

2- Design rules 

3- Layout and routing 
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 :احلاسوب واملعلوماتية. قسم هندسة ثالثا  

 2002تأسف  سم هندسة ال  س ب والمعل م تية م  بداية تأسيف الكلية في تم ز 
وك   ضم  البك ل سي س في تخصص هندسة ال  س ب والمعل م تية.يمنح القسم شب دة 

اهداف القسم تخريج مبندسي  اكف ق في تخصص ال  س ب والمعل ملتية لبم القدسة علل 
 التع مل م  التقني   ال دسنة وعلل مزاولة العمل المبني  شكل م ترف .

 سبدف القسم إلل إعداد مبندسي  يمتلك   الق بلي   اآلتية:

 يم وعمل التا سب   إلض فة إلل ت ليل وتفسير البي ن  .تصم .1
 تصميم أن مة أو أجزاق أن مة وحست المتطلب  . .2
 له معرفة   لقض ي  المع صرة المتعلقة ببندسة ال  س ب وحل المع ضل البندسية. .3

حصاالت م افقااة وزاسة التعلاايم العاا لي والب ااث العلمااي علاال اساات داث )دساساا   علياا ( م جسااتير 
 .2013-2012ندسة ال  س ب و المعل م تية للع   الدساسي بتخصص ه

المعل ماا   وضاام  برناا مج التعلاايم   للقساام الرياا دة فااي اك ديميااة شاابك   ال  ساا ب وتكن ل جياا
االلكتروني معتمد علمي  )برن مج اك ديمي   سيسك ( ، وفي الفترة االخيرة تم اضا فة برنا مج شاركة 

المعل ماا   واالتصا ال    لتعا و  والتنساي  ما  وزاسة التعلاايم   ها اول الصاينية فاي ماا ل تكن ل جيا
 والب ث العلمي
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 امساء رؤساء القسم منذ تأسيسه : 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع املنصب تاريخ االنفكاك تاريخ االستالم اسم رئيس القسم ت

 وكالة 25/5/2003 2002 خليل حسن مرعيد. أ. 1

 وكالة 30/3/2006 26/5/2003 أمين محمود عبوش د.  2

 وكالة 28/5/2007 30/3/2006 عماد عطية خلف د.  3

 أصالة 3/7/2011 28/5/2007 د. عبد الباري رؤوف سليمان 4

 أصالة 8/1/2013 3/7/2011 مازن زكي عثماند.  5

 وكالة 26/4/2016 8/1/2013 د. يونس محمود عبوش 6

 اصالة لحد االن 26/4/2016  سليمانأ.د.م. عبد الباري رؤوف  7
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 :واملعلوماتية  التدريسية يف قسم هندسة احلاسوب مساء أعضاء اهليئةأ
 الشهادة االختصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي االسم ت
 ماجستير معالجة اإلشارة الرقمية هندسة الحاسوب مدرس مساعد الستار محمد احمد عبد 1

 اهدكتور اتصاالت وتحليل االشارة هندسة حاسوب مدرس  بوريالعزيز جدوع الجازهر صباح عبد  2

 اهدكتور اتصاالت ومعالجة االشارة هندسة حاسوب ومعلوماتية مدرس  بالل عالء الدين جبر جاسم محمد الليلة 3

 ماجستير هندسة حاسبات هندسة حاسبات مدرس مساعد تقى عبد الحميد فتحي حميدي النعلبند 4

 ماجستير هندسة الكترونيك هندسة كهربائية مدرس مساعد جمال محمود احمد محمود البجاري 5

 ماجستير هندسة حاسبات هندسة حاسبات مدرس جوان حسين عبد الحكيم يحيى الخالدي 6

 ماجستير هندسة حاسبات هندسة حاسبات مدرس رشا الهام مجيد بهنام كركجي 7

 ماجستير هندسة الحاسوب هندسة الحاسوب مساعدمدرس  زهراء دحام عبدالهادي 8

 ماجستير هندسة الحاسوب هندسة الحاسوب مدرس مساعد زينة علي محمد شريف 9

 دكتوراه البث االنتقائي           شبكات واتصاالتهندسة  مدرس سحر عبد العزيز مجيد علي الطالب 10

 ماجستير حاسبات حاسبات مدرس مساعد سما نزار محمد فاضل الفيضي 11

 دكتوراه اتصاالت ومعالجة االشارة هندسة حاسوب مدرس سنان حسام مهدي حسين الكسار 12

 دكتوراه حاسبات واتصاالت هندسة حاسبات مدرس صدقي بكر ذنون يونس العبدلي 13

 ماجستير حاسبات هندسة حاسبات مدرس مساعد صهيب رجب عواد بكر الجبوري 14

 دكتوراه حاسبات معالجة اشارة رقمية الكترونيك واتصاالت استاذ مساعد سليمان يونس السليمان عبد الباري رؤوف 15

 ماجستير اتصاالت ومعالجة االشارة الرقمية هندسة الحاسوب مدرس مساعد عبد الباسط محمد احمد سالمة 16

 ماجستير واتصاالت الكترونيك هندسة كهربائية مدرس عبد الستار جابر عبد اللطيف يحيى الشكرجي 17

 ماجستير شبكات الحاسبات هندسة الكترونيك واتصاالت مدرس مساعد علي عماد عبد الجبار عبد هللا الضاحي 18

 دكتوراه حاسبات هندسة كهرباء مدرس عماد عطية خلف خضر السبعاوي 19

 ماجستير شبكات الحاسبات االكترونيك واتصاالت مدرس مساعد عمر موفق احمد علي السيدية 20

 ماجستير حاسبات حاسبات مدرس مساعد فارس صالح فتحي علي الغرب 21

 ماجستير هندسة الحاسوب هندسة الحاسوب مدرس مساعد فهد ليث مال هللا 22

 دكتوراه حاسبات هندسة حاسبات مدرس ماجد ضرار يونس غزال الجبوري 23

 ماجستير حاسوب حاسوب مدرس مساعد مامون عبد الجبار ذنون محمد الحاج يحيى 24

 دكتوراه حاسبات هندسة حاسوب مدرس محمد عبد المطلب محمد علي عبد هللا 25

 ماجستير تقنيات حاسبات حاسبات مدرس مساعد محمود فوزي محمود عبد هللا الفتحي 26

 ماجستير شبكات الحاسبات هندسة كهرباء مدرس مساعد نور رعد سعدهللا احمد الحنكاوي 27

 ماجستير معالجة صور حاسبات مدرس مساعد هبة نبيل يحيى محمد الطالب  28

 ماجستير اتصاالت ومعالجة االشارة هندسة حاسوب ومعلوماتية مدرس مساعد يحيى سعود ادهام خطاب الخطاب 29
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 الدراسات األولية
 املناهج الدراسية لقسم هندسة احلاسوب واملعلوماتية 

 الصف األول:
EngineeringDeparatement&InformationTechnolgyComputer  

Class First Undergraduate 

Code Subject 

Hours/Week 

Units FirstTerm SecondTerm 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

CIE1203 Mathematics 3 - 1 3 - 1 6 

CIE1201 Electric Networks 3 - 1 3 - 1 6 

CIE1202 Physical Electronics 2 - 1 2 - 1 4 

CIE1301 Fundamentals of Digital Design 2 2 - 2 2 - 6 

CIE1302 Computer Programming 2 2 - 2 2 - 6 

CIE1101 Information Technology Essentials 2 2 - 2 2 - 6 

CIE1204 Engineering Drawing - 3 - - 3 - 2 

CIE1303 Laboratory - 3 - - 3 - 2 

CIE1102 National Studies 2 - - 2 - - 4 

Total 

16 12 3 16 12 3 

42 

31 31 
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 الصف الثاني:
EngineeringDeparatementComputer &InformationTechnolgy 

Class Undergraduate Second 

Code Subject 

Hours/Week 

Units FirstTerm SecondTerm 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

CIE2201 Engineering Analysis 3 - 1 3 - 1 6 

CIE2305 Signals and Systems 2 2 - 2 2 - 6 

CIE2301 Micro processor Systems 2 2 - 2 2 - 6 

CIE2302 Data Structures and Algorithms 2 2 - 2 2 - 6 

CIE2303 Digital Design 2 - 1 2 - 1 4 

CIE2304 Communication Principles 2 - 1 2 - 1 4 

CIE2306 Electronic Circuits 2 - 1 2 - 1 4 

CIE2307 Laboratory - 3 - - 3 - 2 

CIE2202 Industrial management 2 - - 2 - - 4 

Total 

17 9 4 17 9 4 

42 

30 30 
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 الصف الثالث:
 

ClassUndergraduateThird 

Code Subject 

Hours/Week 

Units FirstTerm SecondTerm 

Th .Pr Tut Th Pr Tut 

CIE3301 Computer Architecture 2 - 1 2 - 1 4 

CIE3302 
Microprocessors and 

Microcomputers 
2 2 - 2 2 - 6 

CIE3303 Operating Systems 2 - - 2 - - 4 

CIE3201 Digital Signal Processing 2 - 1 2 - 1 4 

CIE3304 Data communications 2 - 1 2 - 1 4 

CIE3305 Digital Integrated Circuits Design 2 - 1 2 - 1 4 

CIE306 Computer Networks 2 - 1 2 - 1 4 

CIE3307 Laboratory - 6 - - 6 - 4 

Total 

14 8 5 14 8 5 

34 

27 27 
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 الصف الرابع:

EngineeringDeparatementComputer &InformationTechnolgy 

ClassUndergraduateFourth 

Code Subject 

Hours/Week 
Units 

FirstTerm SecondTerm 

Th .Pr Tut Th Pr Tut  

CIE4301 Digital Control System 2 - 1 2 - 1 4 

CIE4302 Image Processing 2 2 1 - - - 3 

CIE4308 Computer Graphics - - - 2 2 1 3 

CIE4303 
Networking and Internet 

Programming 
2 2 - 2 2 - 6 

CIE4304 Real-time Systems 2 - 1 2 - 1 4 

CIE4305 Intelligent system & Software Eng. 2 - 1 2 - 1 4 

CIE4306 Information System 2 - - 2 - - 4 

CIE4201 Engineering Project 1 3 - 1 3 - 4 

CIE4307 Laboratory - 2 - - 2 - 2 

Total 

13 9 4 13 9 4 34 

26 26  
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 خمتربات قسم هندسة احلاسوب واملعلوماتية

   من شئس جد في القسم العدسد م  المختبرا  المابزة  أحدث امجبزة العلمية وم   
  ع لمية مختلفة وكم  مبي  أدن  :

 مختبر الكبرب ئية 
   والمنط مختبر اإللكترونيك واالتص ال 
 مختبر الزم  ال قيقي والسيطرة 
    مختبر المع لا 
 مختبر ال  س ب 
   مختبر الشبك   وتقنية المعل م 
  مختبر المش سي 
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 الدراسات العليا )املاجستري(
يف قسم هندسة احلاسوب واملعلوماتية اعتبارا  من  العام الدراسي مت افتتاح الدراسات العليا 

2012-2013 . 
 من هج الدساس   العلي  لمرحلة الك سس   في  سم هندسة ال  س ب والمعل م تية 

Units First Semester 

2 Advanced Engineering Analysis 

3 Digital System Design 

3 Data communication and Computer Networks 

2 Optional  Course-I 

2 Optional  Course-II 

 

Units Second Semester 

3 Computer Buses and Interfacing 

3 Advanced Digital Signal Processing 

2 Advanced Computer Architecture 

2 Optional  Course-III 

2 Optional  Course-IV 

 

Units Optional Courses 

2 Digital Control  and Robotics 

2 Advanced Microprocessor Systems 

2 Real time systems 

2 Computer Vision and Image Processing  

2 Soft Computing 

2 Advanced Data Structure and Algorithm 

2 Embedded Systems 

2 Computer Aided Design (CAD) 

2 Management Information Systems 

2 Digital Communication systems 

2 Advanced operating systems 

2 Modeling and Simulation 

2 IC Design and Nano-Electronics 

2 Information Theory and Coding 

2 Network Security and Cryptography 
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.  النظم والسيطرةقسم هندسة  رابعا 
الدساس    م جت اممر ال زاسل/ دائرة  2013والسيطرة في تم ز  تأسف  سم هندسة الن م

ويمنح القسم  20/8/2013في  4085 /3 سم الدساس   والتخطيط     -والتخطيط والمت  عة
 .السيطرةو  شب دة البك ل سي س في العل   البندسية في تخصص هندسة الن م

في الما ال  الصن عية فقد استأ  الكلية السيطرة و الن م  ون رًا مهمية اختص ص هندسة
المنش   الصن عية وتط يره  في البلد م  خالل تخصص د ي  وه     لمضي لفتح دساسة تخد 

والسيطرة(  حيث تم إعداد من هج القسم  عد االطالع علل من هج أ س   من ظرة في دول  )الن م
 صن عية متقدمة.

إ  المن هج الدساسية في ه ا القسم تعتمد علل الن    الفصلي وب ا   فصلي  دساسيي  لكل 
 الدساسة فيب  أسب  سن ا .سنة دساسية ومدة 

سبدف القسم إلل إعداد مبندسي  يمتلك   الق بلية للعمل في القط ع النفطي أو الصن عي أو 
الم ط   الكبرب ئية أو السدود والكنير م  المنش   والشرك   س اق في القط ع الع   أو الخ ص 

السيطرة والت كم وأجبزة أو المختلط، حيث يمتلك المبندس الخبرة في إداسة وتشغيل من  م   
 الروب ت   في المص ن  اإلنت جية وخط ط اإلنت ج ال دسنة.
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 امساء رؤساء القسم منذ تأسيسه :
 

 

 

 

 

 :النظم والسيطرةمساء أعضاء اهليئة التدريسية يف قسم هندسة أ
 الشهادة االختصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي االسم ت
 دكتوراه هندسة سيطرة ئيةهندسة كهربا مدرس ابراهيم خلف محمد خلف اللهيبي 1

 دكتوراه االمثلة العددية رياضيات تطبيقية مدرس هدى خليل محمد مصطفى المشهداني 2

 ماجستير هندسة االتصاالت  هندسة كهربائية  مدرس مساعد احمد جميل عبدالقادر 3

 دكتوراه هندسة اتصاالت هندسة كهربائية استاذ مساعد جعفر رمضان محمد خليل الخالدي 4

 ماجستير قدرة مكائن هندسة كهربائية مدرس مساعد سالم ابراهيم خضر اسمر  5

 ماجستير هندسة سيطرة هندسة كهربائية مدرس صالح محمود عطية عبد هللا السالمي 6

 ماجستير هندسة اتصاالت هندسة اتصاالت مدرس مساعد عبد الحميد نبيل حميد الصاغرجي 7

 ماجستير هندسة سيطرة هندسة كهربائية مدرس المالعبد هللا ابراهيم عبد هللا  8

 ماجستير هندسة الميكاترونيكس هندسة الميكاترونيكس مدرس مساعد علي خليل محمود 9

 ماجستير هندسة الميكاترونيكس هندسة الميكاترونيكس مدرس مساعد عمر ياسين اسماعيل عبدهللا 10

 ماجستير هندسة سيطرة ونظم كهرباءهندسة  مدرس مساعد محمد عبدالجليل ابراهيم 11

 ماجستير هندسة الميكاترونيكس هندسة الميكاترونيكس مدرس مساعد محمد نصرت يونس 12

 ماجستير هندسة الميكاترونيكس هندسة الميكاترونيكس مدرس مساعد مهند نهاد نعمان 13

 ماجستير اتصاالتهندسة  هندسة كهرباء مدرس مساعد نشوان زيور هيرو مصطفى المزوري 14

 ماجستير هندسة الميكاترونيكس هندسة الميكاترونيكس مدرس مساعد يزن حذيفة شاكر 15

 ماجستير هندسة حاسبات هندسة حاسبات مدرس مساعد محمد عبدالرزاق ذنون السيد 16

 ماجستير هندسة الحاسوب هندسة الحاسوب مدرس مساعد ذكوان اكرم جواد 17

شبكات الحاسوب  هندسة الحاسوب مدرس مساعد اوان ناهل محمود 18
 ماجستير واالتصاالت

 

 نوع املنصب تاريخ االنفكاك تاريخ االستالم اسم رئيس القسم ت

 أصالة 26/4/2016 4/9/2013 احمد ذنون يونسد.  1

 وكالة 29/10/2018 26/4/2016 جعفر رمضان محمدد.  2

 وكالة لحد االن 29/10/2018 ابراهيم خلف محمد د.  3
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 والسيطرة هندسة النظم املناهج الدراسية لقسم
 الصف األول:

 
Systems and Control Engineering Department 

Undergraduate  First Class/ First Semester 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term 

Th Tut Pr 

SCE1201 Mathematics I 3 1  3 

SCE1202 Electrical Circuits I 2 1 2 3 

SCE1203 Physical Electronics I 2 1 2 3 

SCE1204 Eng. Drawing   3 1 

SCE1301 Mechanical Eng.(Statics) 2   2 

SCE1302 Digital Techniques I 2  2 3 

SCE1101 Computer Science 2  2 3 

SCE1102 Technical English 2   2 

Total 15 3 11 20 

Systems and Control Engineering Department 

Undergraduate  First Class/ First Semester 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Term 

Th Tut Pr 

SCE1211 Mathematics II 3 1  3 

SCE1212 Electrical Circuits II 2 1 2 3 

SCE1213 Physical Electronics II 2 1 2 3 

SCE1311 Mechanical Eng. (Dynamics) 2   2 

SCE1312 Digital Techniques II 2  2 3 

SCE1111 C++ Programming I 2  2 3 

SCE1214 Auto CAD   3 1 

SCE1112 Human Rights 2   2 

Total 15 3 11 20 
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 الثاني:الصف 
 

Systems and Control Engineering Department 

Class/ First Semester Second  Undergraduate 

Code Subject 

Hours/Week 

Units 
First Semester 

Th Tut Pr 

SCE2201 Engineering Analysis I  2 1  2 

SCE2301 DC Machines 2  2 3 

SCE2202  Analog Electronic I 2 1 2 3 

SCE2302 Signals and Systems I 2  2 3 

SCE2303 Control I 2  2 3 

SCE2203 Digital Design  2 1  2 

SCE2304 MATLAB Programming  2  2 3 

SCE2101 Democracy  2   2 

Total 
16 3 10 21 

Systems and Control Engineering Department 

Undergraduate  Second Class/ Second Semester 

Code Subject 

Hours/Week 

Units Second Semester 

Th Tut Pr 

SCE2211 Engineering Analysis II 2 1  2 

SCE2311 AC Machines 2  2 3 

SCE2212 Analog Electronic II 2 1 2 3 

SCE2312 Signals and Systems II 2  2 3 

SCE2313 Control  II 2  2 3 

SCE2314 Measurement and Sensors 2 1  2 

SCE2315 C++ Programming II 2   2 

SCE2111 Industrial Management 2  2 3 

Total 16 3 10 21 
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 الصف الثالث:
Systems and Control Engineering Department 

Class/ First Semester Third  Undergraduate 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Semester 

Th Tut Pr 

SCE3301 Power Electronics  2  2 3 

SCE3302  Digital Control  2 1 2 3 

SCE3303 Microprocessors I 2  2 3 

SCE3201 DSP I 2  2 3 

SCE3304 Digital Electronics 2  2 3 

SCE3305 Thermodynamics 2   2 

SCE3306 Analog Communication  2 1  2 

SCE3307 System modeling  2 1  2 

Total 16 3 10 21 

Systems and Control Engineering Department 

Undergraduate  Third Class/ Second Semester 

Code Subject 

Hours/Week 

Units Second Semester 

Th Tut Pr 

SCE3311 Programmable Logic Controllers 2  2 3 

SCE3312 Control System Design  2 1 2 3 

SCE3313 Microprocessors II 2  2 3 

SCE3211 DSP II 2  2 3 

SCE3314 Fluid mechanics 2   2 

SCE3315 Microelectronics 2 1  2 

SCE3316 Digital Communication   2 1  2 

SCE3317 HDL Programming 2  2 3 

Total 
16 3 10 21 
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 الصف الرابع:

Systems and Control Engineering Department 

/ First SemesterClass Fourth  Undergraduate 

Code Subject 

Hours/Week 

Units First Semester 

Th Tut Pr 

SCE4301 Optimal Control I 2 1 2 3 

SCE4302 Robotics I 2  2 3 

SCE4303 Process Control 2  2 3 

SCE4304 Electronic Design Automation 2 1 2 3 

SCE4305 Embedded Systems 2 1 2 3 

SCE4306 Project Management 2   2 

SCE4307 Computer Networks 2   2 

Total 14 3 10 19 

Systems and Control Engineering Department 

/ Second SemesterClass Undergraduate  Fourth 

Code Subject 

Hours/Week 

Units Second Semester 

Th Tut Pr 

SCE4311 Optimal Control II 2 1 2 3 

SCE4312 Robotics II 2  2 3 

SCE4313 Computer Control System 2 1  2 

SCE4314 Soft Computing 2 1  2 

SCE4315 Real-Time Systems 2  2 3 

SCE4316 Advanced Control Systems 2  2 3 

SCE4317 Project  1  2 2 

Total 13 3 10 18 
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 خمتربات قسم هندسة النظم والسيطرة

 من شئ  س جد في القسم العدسد م  المختبرا  المابزة  أحدث امجبزة العلمية وم   
  ع لمية مختلفة وكم  مبي  أدن  :

 مختبر كبرب ئية 
  مختبر منط 
 تقني   س مية مختبر 
 مختبر فيزي ق الكترونية 
 مختبر ح س ب 
 مختبر إلكترونيك 
 مختبر سيطرة 
 مختبر مك ئ  كبرب ئية 
 مختبر إش سة ون م 
 مختبر الكتروني    دسة 
 مع لاة اإلش سة الر مية مختبر   
   مختبر مع لا 
  المسيطرا  المنطقية مختبر

 المبرماة
  التص ميم االلكترونية أتمتتمختبر 
 مختبر أن مة مط سة 
  مختبر مش سي 
 مختبر سيطرة منللق 
 مختبر اإلنس   اآللي 
   مختبر سيطرة عملي 



                                              

67 

 

 

 

 

 مع حتيات 

 اجلامعي واألداءشعبة ضمان اجلودة 

  كلية هندسة االلكرتونيات

Quality Assurance  

College of Electronic Engineering  


